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0 άεροπλάνον πριν ύψω- 
θ?5 έχει θέσιν κεκλιμε- 
νην όριζοντίαν 30 .μοι
ρών, όπως διευκολύνε
ται η άνύψωσίς του ύπό 
του άνεμου. Κατ’άρχάς 
τίθεται είς ένέργειαν ό 
κινητηρ και μετ’ αύτοΰ 
η ελιξ μονομερώς, ητις 
άφ’ ού κάμε στροφάς 
τινας έπι έν ί δύο λε
πτά τ^ς ώρας, τίθεται

συνάφειαν μετά τοΟ λοιποΰ μηχανήματος 
άμέσως τό άεροπλάνον άρχίζει νά σύρεται 
τοΰ έδάφους διά τών τροχών του είς άπό- 

40 μέτρων, οτε ή άντενέργεια 
ύπό τάς επιπέδους έπι- 

και καθιστάμενη βαθμηδόν
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είς
και 
έπι 
στάσιν 20 — - 
τοΰ άνεμου δρώσα 
φανείας αύτοΰ ■" 
ισχυρά, άρχίζει ν ’ άνυψωνη τό άεροπλάνον ολί
γον καί είτα περισσότερον, έφ’ οσον αύζάνει ή 
ταχύτης της πορείας αύτοΰ έπι τά πρόσω 
καί συνεπώς τοΰ άνεμου· της πιέσεως δέ έπί 
τοΰ έδάφους έλατ- 
τουμένης έφ’όσον 
αύξάνει ή ταχύ
της καί καθιστά
μενης οΰτω μηύα- 
μινης, -λ 
πλάνον εγκατα
λείπει ' . .. ... 
όριστικώς καΐπρο- 
βπίνει εισχωρούν 
είς το κενόν ύπό 
κλίσιν 30 μοιρών, 
πρός το ύψος.

*0 γίγας ια>ν πηδαλιουχονμίν<»ν

X

τό αερο-

τό έδαφος

Πρώτος ό ΗβΠΪΟΠ τφ 1842 καθ’ ύπόδει- 
ξιν τοΰ Cayley έφηρμωσε τό σύστημα τοΰτο.

Πρός άνύψωσιν μεγάλε*  τοΰ άεροπλάνου', 
δέον νά ποιήται τοΰτο βαθμιαίας στροφάς $ 
νά πορεύεται είς μεγάλε*  εύθεϊαν έκτασιν. 
Κατ’ άρχάς, ώς είπομεν προηγουμένως, αί 
πρώται δοκιμα'ι έγένοντο με βαρυτάτους κι
νητήρας, οίτινες ημπόδ'.ζον την επιτυχίαν. 
Ήδη έχομεν τούς έλαφρούς τύπους, βάρους 
μόλις 1 κιλογρ. δυνάμεως 500 ίππων έν 
ώρα πορείας.

Τά μονοπλάνα είσι ταχύτερα τών πολυ- 
πλάνων διανύοντα 100 χιλιογρ. καθ’ ώραν 
και θεωροΰνται όργανα ταχύτητος, 'Γά δίπλά- 
να δέ και τριπλάνα θεωροΰνται ώς όργανα με
ταφοράς. Της γαλλικής Σχολάς τό πηδάλιο*  
είναι οριζόντιον και ομοιάζει όπισθεν πρός 
ούράν πτενοΰ, ώς είναι τά τοΰ Βλεριώ, τες 
Antoinette τοΰ Santos Dumont κτλ. Τίίς 
’Αμερικανικές Σχολές, ώς είναι του Wright 
καί τώ*  μαθητών του Farman, Delagrange 
κτλ. κεΐται έμπροσθεν καί καλείται ρυθμιστής 

ισορροπίας έ πη
δάλιο*  τοΰ βά
θους. Έφ’ οσον 
τό άεροπλάνον δι
αμένει εις οριζον- 
τίαν θέσιν είς τό*  
άέρα, συγκρατεΐ- 
ται έν αύτώ,μόλις 
όμως λάβη κάθε
τον ' διεύθυνσιν,υ
περισχύει ή βα- 
ρύτης αύτοΰ, εκ
λείπει- ή άντί-

t
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στάσις τοΰ άνεμου κα'ι φέρεται πρδς τδ έδαφος. 
Τδ γεγονός τοΰτο και μόνον έξηγεΐ τά ποικίλα 
δυστήχήματα τής άεροπλοίας.

"Ηδη υπάρχουν πολλά έργοστάσια κατα- 
σκευάζοντα άεροπλάνα, ών προτεύουσι της 
Γαλλίας και ’Αμερικής. Ώς έπιχειρηματίαι 
έξαιρετικώς μέχρι τοΰδε έπέτυχον οί άδελφοί 
Wright, οΐτινες διατηρούν σχετικόν έργο- 
στάσιον έν Dayton τής ’Αμερικής καί τών 
οποίων τά άεροπλάνα είναι περιζήτητα. ’Ε
πίσης οί άδελφοί Voisin έν Γαλλία οΐτινες 
κατεσκεύασαν τά άεροπλάνα τοΰ Farman 
καί τοΰ άτυχους Delagrange.’Εκ τών διαπρε- 
ψάντων μέχρι τοΰδε άεροπόρων θιασωτών φη
μίζονται οί εξής. Ο Sanios Dumont» όστις 
έκέρδισε τό πρώτον βραβεΐον του Dautsfhe 
Οί άμερικανοί άδελφοί Ράϊτ οΐτινες και κατε- 
σκευασαν τό τελειότερον άεροπλάνον—Ό φο
βερός Bleriol, όστις πρώτος διήλθε την Μάγ
χην και όστις άνέδειξε τόν Chavez, Ό Λ/α- 
zane, όστις κατερριψε τδ ρεκόρ του ΰψους. Ό 
Leblanc, όστις έκέρδισε τό βραβεΐον του Ci
rcuit de Γ est είς την Γαλλίαν, διανύσας 
486 χιλιο'μετρα καθ’ όλην την γραμμήν τών 
Γαλλογερμανικών συνόρων.ΌGrahame While 
όστις έκέρδισε τό κύπελλον Gordon Bennet 
κατά τούς διεθνείς άγώνας τής Ν. 'Τόρκης. 
Ό Delagrange, όστις έξέπληξε τούς παρα- 
κολουθησαντας τάς πτήσεις του. Ό Chavez, 
όστις έγενετο θΰμα κατά την διάβασίν του έκ 
τών Άλπεων. *0  άτυχης Moisanl, όστις έ- 
κέρδισε τδ έκ 10,000 δολλαρίων βραβεΐον έν 
Tfj θαυμασία περί τό άγαλμα τής Ελευθερίας 
πτησει του κατά τούς τελευταίους αγώνας τής· 
Ν. ’Τόρκης τδν Δεκέμβριον τοΰ 1910, την 
ιδίαν ημέραν, καθ’ ήν έφονεύετο έν Καλλιφορ- 
νία άλλος άμερικανός πρωταθλητής, ό Areh. 
Uoxsey. Ό Φαρμάν ελαβε μέρος λίαν ενεργόν 
είς την άεροπλοίαν, ΐδρύσας καί ίδιον άεροδρό- 
μιον. όπου έφήρμωσε τάς ιδέας του, κατα
σκευάζω7 έκεΐ τά άεροπλανά του. Μεταμόρ
φωσε τό διπλανόν του είς τρίπλανον, μετα

χειρίζεται πτερύγια ισορροπίας κα.τά τής φο
ράς τών μικρών άνεμων κτλ.

Έλαβε τρία βραβεία, κερδίσας είς τρεις 
μεγάλους συναγωνισμούς, ιδία τοΰυψουςέντώ 
πεδίω Chalons μετάτό οποίον ή Άεροπλοϊκη

Ό ΡάΙτ διευβύνων to ύριαμβεΰοαν ΙίΙοιί όναίήματ<% 
ύερόκλανον οπερ μετά τον ΛίεΙφον τού' κατίσκ'εύααάν 
και ίκμεταλΐΐενοεται. · λ· 

’Εταιρεία τής Γαλλίας διωργάνώσε πρός τιμήν 
του συμπόσιον, καθ ότώ έδόθη τό χρυσοΰν με
τάλλων τήςμεγάλης Εταιρείας τής Ένθαρρύν- 
σεως, άφοΰ πρότερον τφ ένεχείοησαν τάδύο.όρι- 
σθέντα γραμμάτια τών 25,000 φρ. και 5,000, 
άτινα είχον ορισΟγί ώς άμοιβαί. Ό Farman 
άνέδειξε νικητήν τροπαιοΰχον τόν Paulhatl, 
όστις έκέρδισε βραβεΐον 50,000 δολλαρίων διά 
τήν ώραίαν πτήσιν του άπδ Λονδίνου εις Μάν- 
τσεστερ. *0  Waller Brookens, όστις άνέδειξε 
τήν μηχανήν του right, όπως τήν άνέ- 
δειξε και ό άτυχης Ralplz Johnstone φονευ
τείς είς τό Denver, τόν παρελθόντα Νοέμ
βριον. Ό Curtiss, όστις άφοΰ έκαμε τήν θαυ- 
μασίαν έκείνην πτήσιν -του άπδ Albany είς 
Νέαν' ’Τόρκην, άνέδειξε τόν μαθητήν του 
Hamilton μ.εταβάντα άπδ: Νέας 'Τόρκης είς 
Φιλαδέλφειαν καί έπιστρέψαντα αύθημ.ερόν.

Ό Θύβέρτος' Λάβαν εϊλκυσε τόν γενικόν 
θαυμασμόν ένεκα τοϋ θάρρους καί τής έπιδε- 
ξιότητόρ του συμπερΐλαμβάνων καί συντρό
φους καί πολλάκις έθεάθη άφίνων τό πηδάλιο ν 
καί άνάπτων σιγάρον, οπερ λίαν έπικίνδυνον. 

. 'Θ"Αγγλος Poe, όστις κάτέγινε καί καταγί
νεται πρό έτών είς ίδιο-ν σύστημα άεροπλάνου, 
τοΰ οποίου τον κινητήρα κρατεί μυστικόν. 
'Ομοίως ό Mars Oily καί τόσοι, άλλοι, οΐ-

Προς την φοράν τοΰ άνεμου

τινες έδρεψαν ανάλογους δάφνας. Ή πρόοδος 
άεροστάτου βαρυτέρου τοΰ άέρος και ή τελειο- 
ποίησις- αύτοΰ μέχρι τοΰ σημ.είου, είς ο έξί- 
κετο, δέν οφείλεται ώς ειδομεν, είς ενα ή δύο 
άεροπόρους καί μηχανικούς, άλλ’’είς πολύ πε
ρισσοτέρους, ιδία εις τούς θυσιασθέντας υπέρ 
τής ιδέας ταύτης, οίτινες διά τής τόλμης των 
έδειξαν ήμΐν τά ωφέλιμα καί βλαβεοά τοΰ φυ- 
σικοΰ καί, μηχανικοΰ μέρους τοΰ ζητήματος. 
Άλλά καί οΐ διοργανώσαντες τάς άεροναυτι- 
κάς επιδείξεις, έκδρομ.άς καί άγωνίσματα ού 
μόνον ένεθάρρυναν ύλικώς καί ηθικώς τους έρ- 
.γάτας τής κατακτήσεως τοΰ άέοος, άλλά καί 
συνετέλεσαν είς τήν άνάπτυξιν καί τελειο-
ποίησιν τών μηχανημάτων αυτών.

Τό μέλλον τής άεροπλοίας έζαρτάται άπο- 
κλειστικώς έκ τής κινητήριου δυνάμεως καί 
τής στασιμότητος τοΰ άεροπλάνου έν τφ άερι. 
Τό'άεροπλάνον ώς έχει δέν είναι τό άεροπλά- 
νον τοΰ μέλλοντος, διότι τό σχήμα του, μολο
νότι εύκολου καί άπλουστάτης κατασκευής δέν 
φαίνεται οτι θά έπικρατήσγ, διότι παρου- 
σιάζγ δυσκολίαν είς τήν διείσδυσιν αύτοΰ έν
τός των εναερίων στρωμάτων. Αΐ δύο έπιφά- 
νειαι, χρήσιμοι άλλως τε είς συγκράτησιν αυ- 
τοΰ έν· τω αέρι, έμποδίζουσι τήν πρός τά 
πρόσω'ευχερή καί ταχυτάτην κινησιν αύτοΰ 
καί πολλάκις ό άνεμος ευρίσκει ευκαιρίαν να 
τάς άνατρέπγ.

’Ιδού καί τά τελευταία θύματα κατά τάς 
τελευταίας σχετικάς άνυψώσεις. Κατά τδ τέ
λος τοΰ παρελθόντος έτους ό διάσημος Γάλλος 
άεροπόρος Λαφύντ έπεχείρησε ν’ άγωνισθΐί είς 
τό ο'ρισθέν βραβεΐον τών 100,000 φρ. τό 
προωρι.σθέν δι’ βντινα ήθελε κατορθώσω πρό 

τής 31 Δεκεμβρίου νά άεροπορήση άπό ΓΙαρι- 
σίων είς Βρυξέλλας καί έπιστρέψη μετά τίνος 
συντρόφου έκεΐθεν δι’ άεροπλάνου. Άναχω- 
ρήσας ούτος έκ τοΰ άεροδρομίου τοΰ Issy— 
Moulineaux τή συντροφιά τοΰ νέου αύτοΰ μα- 
θητοΰ μαρκησίου Μαβίου Πάλλα, εΐκοσιτριε- 
τοΰς Ίσπανοΰ, ύψώθη ε>ς μέγα ύψος καί μετά 
τινας στροφάς ήτοιμαζετο ·νά λ.άβη διεύθυνσιν 
πρός τό Βέλγιον, οτ'έ τό μονόπλανόν του άνε- 
τ^άπη καί οί δύο άτυχεΐς κατέπεσαν είς τό 
έδαφος ημιθανείς καί κατασυντετριμμενοι. 
’Ολίγον μετά ταϋτα άπέθανον. Τήν έπαύρων 
τοΰ άτυχήμ.ατος τούτου ό νέος ύπολοχαγός 
de Caumont γάλλος, ίτταται άνωθι τοϋ άε
ροδρομίου τοΰ Bui παρά τάς Βερσαλίας, οτε 
κατά τήν κάθοδόν του είς τήν γήν τό άερο- 
πλανόν του έξ απροόπτου κινήσεως άνετράπη. 
Ό άτυχης άξιοιματικός έπεσε κάτωθι τοϋ 
κινητήρος συντριβεισών τών κνημών του. Μετά 
πολλών δέ πληγών είς τήν κεφαλήν μετεκο- 
μίσθη κακώς έχων είς τό νοσοκομείον τών 
Βρυξελλών. Τή/ αύτήν ημέραν καί σχεδόν 
κατά τήν αύτήν ώραν δύο έτεροι άεροναϋται 
άμερικανοί έγίνοντο θύματα τοΰ γλυκυτέρου 
καί έν ταύτω τοΰ μάλλον επικινδύνου άγωνί- 
σμ.ατος. *0  John Moisant καί ό Hoxey. Ό 
πρώτος, γνωστός έκ τής περίφημου πτήσεώς 
του πέριξ τοΰ άγάλματος τής ’Ελευθερίας πρό 
τοΰ λιμένος τής Ν. ’Τόρκης, προύτίθετο 
ν’ άγωνισθή καί διά τό βραβεΐον τής μακροτέ- 
ρας πτήσεως, προωρισμένον μόνον δΓ άεροπό
ρους Γάλλους, “Αγγλους καί Γερμανούς. Ένώ 
δέ έποίει δοκιμαστικήν τινα πτήσιν, παρε- 
σύρθη αίφνηδίως τό άερόπλανόν του ύπδ τοΰ 
άνέμου, άνωθι τοΰ άεροδρομίου παρά τή Νέα

Ε. Λ. ΠΩΑΑΝ
Ό νικητής τοΰ &πο AovSlrov els- Μάνταεατερ άγ&νος
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Ο ΜΠΛΕΡΙΩ—‘Εν πλήρει πτήσει

’Ορλεάνη και ό άτυχης Moisant κοιτέπεσε 
και κατεσυνετρίβη. Έτι λαϊκότερος περί την 
άεροπλοΐοιν ό Hoxey διά τάς άσκήσεις του είς 
ύψος, ούδενδς κατορΟώσαντος ώς κύτος νά 
ύψωθή είς 3,845 μ. έπιχειρήσπς την έπιοΰσοιν 
έν LoS AngelOS νά ύψωθή είς ύψος 4,000 μέ- 
τρων, μόλις έφθκσε τά 340 μ. τό άερόπλοι- 
νόν του άνετράπη ύπό τοΰ άνεμου και έπήλ- 
θεν η καταστροφή. Άπό του ύψους δέ αύτοΰ 
ό δυστυχής έπήδησεν είς τό έδαφος, οπού τό 
σώμα του μετεβλήθη είς άμορφον μάζαν. Ού
τως η άεροπλοΐα κατά τό 1910 έστοίχισε την 
ζωήν είς 36 άτομα, έξ ών 11 μόνον κατά τόν 
μήνα Δεκέμβριον. Έν τούτοις το έτος τοΰτο 
είχε και ωραίας κατακτήσεις. Τό βραβεϊον του 
Forest τών 100,000 φρ. διά τήν μεγαλει- 
τέραν άεροπορίαν άπό τής ’Αγγλίας είς τήν 
"Ήπειρον έκέρδισε; ό "Αγγλος Sopiwilh, οστις 
έπέταζε μέχρι τοΰ Βελγίου.

Ο ΔΕΩΝ ΣΑΒΕΖ—'Ο ύτνχη: ηαω; τής Stafiaaeios 
τδν "ΑΙπεων·

Η ΦΥΣΙΣ id

Τό βραβεΐόν τής γαλλικής Εταιρείας τών 
αυτοκινήτων έξ ΓΟΟ,000 φρ. έπίσης δι’ άερο
πορίαν άπό ΙΊαρισίους εις Βρυξέλλαις μετά συν
τρόφου έκέρδισεν ό ’Ολλανδός Wynomallin 
έκτελέσας αύτό είς 28 ώρας; Τό βράβεΐον 
Michelin 20.000 φρ. διάρκειας καί άποστά
σεως έκέριΗσεν ό Tolutcau οστις διέτρεξε 585 
χιλιόμετρα. Τό βρκβεΐον τών 25.000 φρ. ά
ποστάσεως μετά συντρόφου έκέρδισεν ό γάλ- 
λος υπολοχαγός Camerman. Τό βραβεΐον τα- 

<

Ή ίεροναύτης Δις ΔΕΣΤΡΙΕ

χύτητος έξ 25.000 ό Deperdussin οστις διή- 
νησεν 100 χιλιόμετα είς ώραν μίαν και 
11". Τέλος τό βραβείου τών 10 χιλιάδων φ. 
τής Έφημερίδος Femina προωρίσθη διά τάς 
άεροναύτας κυρίας, έδοθη δέ τοΰτο είς τήν δε
σποινίδα ΟβδίΓΙΘΙΙ,διανύσασαν 167χιλιόμετρα. 
Ή τολμηρότερα πτήσις ήτις θά διαμείνη άλη- 
σμονητος είς τά χρονικά τών ένδοξων ημερών 
τής άεροπλοίας, ήτο ή γενομένη τή 7η Μαρ
τίου παρελθόντος. Εί’ς άεροναύτης μέχρι τοΰδε 
άγνωστος έν τφ άεροπορικω κόσμφ, ό Εύγέ- 
νιος Renaux έξετέλεσε τήν τολμηοοτέραν ά- 
ποπειραν πρός κατάκτησιν του άέρος, κερδίσας 
και τό βραβείου τοΰ Michelin έξ 100.000, 
ανυψωθείς μετ’ επιβάτου έκ Παρισίων, κατα- 
λήξας έπί τής κορυφής του τοΰ Puy de Dome 
όρους ύψους 1,915 μ. άπό τής επιφάνειας τής 
θαλάσσης, συμπληρώσας ούτω 437 χιλιόμε
τρα είς διάστημα πέντε ωρών 10' και 27" 
Τό βραβείου τοΰτο τοΰ Michelin είχε προωρι- 
σθή πρό τινων έτών δι’ ό'ν τινα ήθελε κατορ- 
θώση άναχωρών έκ Παρισίων μετ’ ,έπιβάτου

Ο ΡΕΝζΙ—ανο>9ι ιοΰ Puy-de-Dome

νά κατάληξη έπί τής 
κορυφής τοΰ όρους 
Puy-de-Ddme άφοΰ 
περιέλθη τήν μητρό
πολη τοΰ Clermond 
Perrond. *Η  πορεία 
αύτη 460 περίπου χι
λιομέτρων εδει νά 
γίνη τούλάχιστον είς 
6 ώρας. Τό δυσκο- 
λώτερον μέρος τής 
έπιχειρήσεως ταύτης 
Λεν ήτο τό μήκος τοΰ 
διαστήματος, άλλά 
τό μ.έρος τής καθό
δου, δπερ άπετελεϊτο 
έκ μικράς πλατείας 
έπί τής κορυφής τοΰ

• όρους καί σχεδόν καθ’ 
ολοκληρίαν κατειλη- 
μένου έκ τής χιόνος. 
Τό τολμηρόν τοΰτο 
ταξείδιον είχεν ήδη 
μάτην έπιχειρήση ό 
Weyman καί εϊτα οι 
άδελφοί.Ι/orane οΐτι- 
νες πεσόντες είς τάς 
σοβαρώς. ’ 
ότι θά επιχείρηση τήν τολμηράν ταύτην άπό- 
πειρκν, άνυψώθη τήν πρωίαν τής 7ης Μαρτίου 
κατά τήν 4 55' ώρκν π.μ. έκ τοΰ αεροδρομίου 
τοΰ Bui, έχων μεθ’έαυτοΰ είς τό διπλάνον 
του, συστήματος Φάρμκν, καί τόν φίλον του 
Σΐνούκ. Ό Renaux διήλθεν άνωθι τών Πα
ρισίων εϊτα άνωθι τοΰ Saint 
τόν Σηκουάνας πλησίον του 
θύνθη άνωθι τοΰ Issy κκί 
άνωθι τοΰ Nevers, κατήλθεν 
βενζίναν, καί προγευματίση, 
χρις έκεϊ διάστημα έπιτυχώς, ήτοι 235 χι
λιόμετρα είς 2 ώρας καί 39'. Είς τάς 12 και 
17'. τό άεροπλάνον έπανέλαβε τόν δρόμον του, 
διήλθεν άνωθι τοΰ Monlis Rom καί τέλος άνωθι 
τοΰ Clermont, δπου ήρχισε ν’ άνυψώται τα-

Brcuans έπληγώθησαν
Άφου λοιπόν ό Renaux άνήγνειλεν

. z λ . ......' . __ ____

Cloud, έπέρασε 
Meu.don, διηυ- 
εϊτα πλησιάσας 
ίνα προμηθευθή 

διανύσας τό μέ-

Ο ΡΑ·ίΤ Ιν μίαφ tciv νεφών

χέως διά μεγάλων 
καμπύλών άνωθι τοΰ 
PHy de Dome Φθά- 
σας είς 1,900 μέτρα 
άνωθι τοΰ βράχου, 
κατήλθεν βραδέως 
μετά λαμπρας και 
Οαυμασίας πτήσεως 
έπί τής στενής πλα
τείας έπι τής κορυ
φής τοΰ όρους κει- 
μένης. Ή τολμηρά 
αΰτη πτήσις, τής 
οποίας λαμποάν ά- 
πεικόνισιν δίδωσιν 
ήμΐν ή έναντι είκών 
τής θριαμβευτικής 
καθόδου τοΰ τολμη
ρού νικητου, είναι 
άναμφιβόλως μετά 
τήν τοΰ Chavez ή 
ώραιοτέρα ένδειξις 
τής ιστορίας τής κα- 
τακτήσεωςτοΰ άέρος.

("Enetai to τέλος)

ΕΚ ΤΩΝ ΑΝΕΚΔΟΤΩΝ « ® ® <®

Είς τήν Ουγγαρίαν ή μονογενής θυγάτηρ κληρονο
μεί τούς τίτλους τοΰ πατρός της και τους φέοει μά
λιστα ζώντος αύτοΰ ετι.

— Ό κωμωδός Gres Cuillaume ούδέποτ’ έδέχετο 
γυναίκα εις τόν θεατρικόν του θίασον, διότι, ελεγε, μία 
τούτων αρκεί- νά φέρη τήν διχόνοιαν.

— Οί χωρικοί έν Μολδαυία, δσάκις ό αρχών επι
σκέπτεται τήν γυναίκα των, εξέρχονται τής οικίας 
των, κλείοντες τήν θΰραν.

— Ό Δαμοκλής έβλεπε πάντοτε ξίφος άνηρτημέ- 
νον άπό νήματος ύπεράνω τής κεφαλής του.

— Άμφίλοχος ί Πάριος διά τών δηκτικών στίχων 
του εκαμε τόν Λυκάμβην, τόν θησαϊον, καί τήν θυγα
τέρα το,υ ν’ άπαγχονισθώσιν.

— «Pro dono suo». Έπεγράφετο ή δημηγορία τοΰ 
Κικέρωνος περί σφετερισμοΰ τής περιουσίας του, εκ 
τούτου δ’ άπέμεινε μέχρι σήμερον ή φρασις περί παν
τός άγωνιζομένου περί έαυτοΰ.

— Ο Τουρκρεμάδας ίίδωσε 10 χιλ. θυμάτων εις 
τήν πυράν και 400 χιλ. είς τα βασανα.

— Τά auto—dafe τής Ίερας Έξετάσεως, ήρήμω- 
σαν τήν Ισπανίαν καί τό Μεξικόν.

— Οί παλαιοί Κοζάκοι έπρέσβευον, δτι « Οταν 
είμαι έφιππος, μόνος ό θεός ΐσταται υψηλότερα έμου.»

EPANIXTHS
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ΛΕΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΤΙΓΡΕΙΣ

την πο·-- 
παραόεχονται πάν- 

δσοι κατέγιναν είς τήν μελέτην τοΟ

θηρίον τοΰτο. *.  
μόνον είς τόν

Α διάφορα είδη τών ζώων δια- 
κρίνονται έκ τής φυσικής καί 
σωματικής διασκευής αύτών. 

Οί πίθηκοι καί πάντα τά 
ζώα, άτινα φέρουσι τούς μα
στούς είτε έπι τοΰ στήθους 
εί’τε έπ'ι τής κοιλίας, ώς γνω
στόν λέγονται μαστοφόρα. Έ-

πιμεμελημένη δ’ έξέτασίς τής διασκευής 
Απάντων τών μαστοφόρων ζώων αποκαλύ
πτει μεγάλην συγγένειαν μεταξύ αυτών. Οί 
πίθηκοι καί πάντα τά συναφή ζώα τά δυ
νάμωνα νά βαδίζωσι διά τών δύο οπισθίων 
ποδών, φέρουσι τούς μαστούς είς τό στήθος, 
καί είσιν ώς έπί τό πλεϊστον φυτοφάγα. Τά 
άλλα τετράποδα ζώα διακρίνονται έκ τών μα
στών, οΰς φέρουσιν ύπδ τήν κοιλίαν καί είσί 
σαρκοφάγα .Καλούνται δέ καί θηρία καί κατα- 
τατάσσοντα.ι είς τήν τάξιν τών αίλουρων.

Μεταξύ τών θηρίων ίδιάζουσα? Οέσιν κατέ
χει καί ό λέων ένεκα τής ισχύος καί ώραιότη- 
τητας έξ ων διακρίνεταί.

«Τό μέγα τοΰτο τετράποδου, φέρον τό 
σχήμα τοΰ κοινού αίλουρου εΐνε διασημότατον, 
ένεκα τών Αληθών και ψευδών Ιδιοτήτων, άς 
τφ άποδίδουσιν έχει κεφαλήν μεγαλοπρεπή, 
τό βλέμμα σταθερόν καί Ατρόμητου, τδ ήθος 
υπερήφανου και τήν φωνήν φοβερών. Το Ανά
στημά του δέν εΐνε υπερβολικόν όπως του έλέ- 
φαντος καί τοΰ ρινόκερω, ούτε έχει τδ βάρος 
νοΰ ίπποποτάμου καί τοΰ βοός, ούτε τό πάχος 
τής ύαίνης καί τής άρκτου,άλλ ’ ούτε τό δυσα
νάλογον τής καμηλού. Τουναντίον δέ ή δια
σκευή τοΰ λέοντος εΐιε τόσον εύθεΐα και αρ
μονική ώστε δύναται νά ληφθή ώς ύποδειγμα 
δυνάμεως συναρμοσμένης έν τή ευκινησία. *Η  
υπερβολική αύτοΰ μυϊκή ισχύς έκδηλοΰται διά 
τών θαυμάσιων αύτοΰ Αλμάτων, άτινα ποιεί
ται μετά μεγάλης εύκολίας, διά τής εύρώστου 
κινήσεως τής ουράς του καί τήν ευκολίαν (Λεθ ’ 
ής κινεί τό δέρμα τοΰ προσώπου του καί ίΰίο>ς ι 
τοΰ μετώπου, οπερ· προδίδει έκφρασιν είς τήν 
φυσιογνωμίαν του ή μάλλον δύναμιν είς τήν 
θέλησίν του1 ώς έπίσης μετά τής εύκολίας διά 
τής ο'ποίας κινεί τήν χαίτην του. ήτις δχι 
μόνον Ανορθοΰται άλλά καί κινείται καθ’ δλας

τάς διευθύνσεις». Την περιγραφήν ταύτ· 
εΐται ό πολύς Μπυφών ήν -
■τις
Βασιλέας των Ζώον, ώς δικαίως ώνόμασαν τδ 
ίι-·ί·”' . «jj χαίτη, ώς γνωστόν, υπάρχει

ι ν$ον λέοντα ν.χ'ι παρουσιάζει 
Αξιασημειώτους διαφοράς είς τάίΐδη τών ποι- ' 
κιλών χωρών.

ΙΙερΐ τής λεαίνης άναφέρονται τά εξής.
« Ή λέαινα εχει τήν χάριν και τήν έλα- 

φρότητα·· ή κεφαλή αύτής δέν στολίζεται ύπδ 
τής μακράς καί πυκνής χαίτης, ήτις περιβάλ
λει τήν κεφαλήν τοΰ λέοντος καί έκχέεται έπί 
τοΰ λαιμοΰ αύτοΰ. Αυτή είναι άπλούστερον 
διεσκευασμένη και εΐνε πεπροικισμένη διά τών 
διακριτικών σημείων τοϋ φύλου της, άτινά προ- 
σδίδουσιν αυτή μεγαλειτέραν χάριν καί κομ
ψότητα είς τάς διαφόρους στάσεις της και με- 
γαλειτεραν εύκαμψίαν είς τάς κινήσεις τών 
μελών της. Φέρει σχήμα μικρότερου τοΰ λέον- 
τος· εΐνε όλιγώτερον ισχυρά αύτοΰ, άλλά Αμοί- 
βεται ύπό τής ταχύτητος και ευκινησίας, 
πράγμα οπερ ελλείπει έκ τοΰ άρρενος γέννους. 
Τ2ς ό λέων και αυτή όέν έφάπτεται τής γής ή 
διά τών άκρων τών δακτύλων, τών έλαστικών 
καί ευκινήτων αύτής. κνημών, αίτινες φύσει 
έλαφραι στηρίζονται ούτως είπεΐν έπί τεσσά
ρων ελατηρίων, ετοίμων πάντοτε νά τινάξω- 
σιν αύτήν είς μεγάλας Αποστάσεις. Ή ζωη- 
ρότης αύτής άλλως τε εΐνε μεγαλειτέρα, ή 
αίσΟητικότης της διαρκεστέρα, αί βλέψεις της 
έμπαθεστεραι, ή άναπαυσις βραχύτερα και τδ 
άλμα της επιβλητικότερου».

Ό άρρην καί ή θήλυς ζώσιν έν μέρος τοΰ 
έτους όμΰΰ, θηρεύουσΐν έν συντροφιά καί επιμε
λούνται εύμενώς καί ύπερασπίζονται Οαρραλέως 
τά μικρά αύτών. 1'αΰτα άμα γεννηθώσι δέν 
φέρουσι χαίτην άλλά γραμμήν μελανήν έπί 
τής ράχ«ως ώς και μελανά σημεία έπί τών 
πλευρών, άτινα βαθμηδόν Αναφαίνονται ζωη
ρότερου καί καταλήγουν είς τοίχωμα.

Ή ούρά τοΰ λέοντας φέρει τολύπην μεταξύ 
τών τριχών τής οποίας κρύπτεται μικρός κε
ράτινος δνυξ, ηστις εύκόλως ’άποσπάταΛ-.· - ■'

Οί μεγαλείτεροι λέοντες έχουσιν ύψος ογ
δοηκοστά εκατοστόμετρων, τδ σώμα αύτών

ΛΕΟΝΤΕΣ ΤΗΣ ΒΑΡΒΑΡΙΑΣ

έχει μήκος ενός μέτρου καί εξήκοντα εκατο
στών, ή δέ ούρά του έχει μήκος δγδοήκοντα 
εκατοστόμετρων· ώστε τό ολικόν μήκος από 
τής άκρας του προσώπου μέχρι τής ά'κρας 
τής ούρ&ς εΐνε δύο μέτρων καί τεσσαρά
κοντα εκατοστών. Τό δέ βάρος τοΰ σώμα
τος'έξικνεΐται μέχρι διακοσίων χιλιογράμμων. 
’Επειδή ό λέων δύναται νά πηδήσή μέχρι τοΰ 

έννοεΐται 
, οπό-

τδ χα-
ζατα- 

συντρίψγ, τήν ράχιν διά μι«ς κινήσεως τοΰ πο-

τοΰ ίπποποτάμου 
ι πάντα 

,ώα και πολλά-

ύψους τριών ή τεσσάρων μέτρων, 
δικτί μόνον τδ βάρος τοΰ σώματός του, ό-' 
ταν πίπτη έπί τίνος μεγάλου ζώου, οΐον βοο'ς 
δορκάδος, καμηλοπαρδάλεως κ.τ.λ., 
ταβάλλει διά μιας· δύναται δέ νά τφ

( , , ,· > Λ,
δδς ή τδν λαιμόν δι’ ενός δήγματος.

■ ’Εκτός του έλέφαντος, 
καί τοΰ ρινοκέρω, ό λέων καταβάλλει 
τκ,.κλλα μεγάλα μαστοφόρα ζώα ι::?. 
κις· έθεάθή ύπερπήδών αιμασιάν καί νά δια- 
τήέχήώρ βέλος μ.έγάλην άπόστασιν, ίνα κρυβή 
iy τώ δάσει φέρων δάμαλιν έσπαραγμένην.

’-Αξΐόπιστοι μάρτυρες, παλαιοί καί νέοι, 
'^αφέρομσιν, οτι ό λέων, έν καιρώ ήμέρας, 
•ψίθεταί έφ’ ύψηλοΰ βράχρυ τής περιοχής του, 
κατοπτέύων τά διάφορα μέρη καί είτα Απο
φασίζει to κατάλληλον σήμεϊον δπως δηρεύσν; 
γην νύκτα, καθ’ οσον, ώς γνωστόν, ιδίως έν 

νυκτός ό λέων θηρεύει καί συμπληρεΐ τάς 
δίίάφρρους. πραξεις τής επιπόνου αύτοΰ■ ζωής. 
ΙίΐάτόρΟοϊ'έ-νίο.τε.νά συλλάβγ πιθήκους μικρούς 
καί προτιμά τούς άναρριχομένους έπί τών δέν
δρων, καθ’ δσον εΐνε πολύ δύσκολος ή θήρα
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αυτή. ‘Οπότε δέ ή πείνα τόν στενόχωρε?, δέν 
Απαξιεΐ νά συλλαμβάνη σαύρας ε’νίοτε Ακρίδας 
καί κανθάρους. Έν ταϊς Αγο'νοις χώραις τής 
νοτίου ’Αφρικής ό λέων στενοχωρούμενος ύπό 
τής δίψης τρώγει είδος τι κολοκύνθης ή ύδρο- 
πεπόνων, περιεχόντων ύδωρ.

Οί φυσικοί δι'ίστανται είς τδ ζήτημα τοΰ 
κινδύνου, δν αισθάνεται έκ μέρους τοΰ ανθρώ
που, τον όποιον τόσον Απήνώς μάχεται, δταν 
τδν συνάντηση ενώπιον του. Βεβαιοΰται δέ, 
οτι έν τοιαύτη περιπτώσει ό άνθρωπος δέον νά 
θεωρήται ώς άπολωλώς,έάν δέν φέργ μεθ’ έαυ- 
τοΰ καλήν καραβιναν καί θάρρος Ακατάβλητων, 
μαθ’ οσον μόνον ή δύναμις τοΰ βλέμματος τοΰ 
λέοντος δύναται νά τόν κάμή νά τρέμγ καί έν- 
τελώς νά τόν Αφοπλίσγ,.Τούναντίον έλέχθη 
είς πολλάς περιστάσεις, ό λέων ούδεμίαν ζη
μίαν έπροξένησε τφ Ανθρώπφ και οτι είς περι
στάσεις τινάς άνδρες, γυναίκες καί παιδία έτι 
έτρεπον τον λέοντα είς φυγήν διά μόνων τών 
κραυγών αύτών καί κινήσεων των.

At διηγήσεις αύται τοσοΰτον Αντιφατικαί 
προέρχονται Απο Ανθρώπους Αξιόπιστους. Τούτο 
δέ δηλοί, οτι δ λέων διαίτΑται και φέρεται 
διαφοροτρόπως συνωδά τοϊς μέρεσιν ένθα δια
μένει. τή ιδιοσυγκρασία αύτοΰ’και τή κατα-

οτι

μένει, τή ιδιοσυγκρασία αύτοΰ'καί τή
/ ρ ν tf π...... ..........*« I | k ,

στάσει έν ή εύρίσκεται. Πεπειραμένος ταξει- 
διώτης εΐπεν δτι ό θέλων νά. έπιτεθή λέων 
κατά τοΰ ανθρώπου κινεί τήν ουράν καί πλήτ
τει τά πλευρά του, ενώ ό μή έχων κακά; δια
θέσεις κρατεί αύτήν ήσύχως. Ό λέων ευρίσκει 
τδ κρέας τοΰ Ανθρώπου έξαίσιον καί ιδία τών



ίιέ Η φυςι£

μαύρων καί διά τοΰτο προτιμά αυτό τοΰ τών 
ζφων, οι 3ε πλησίον αύτοΟ ζώντες μαύροι κοι- 
μώνται την νύκτα έπί δένδρων, διότι ο λέων 
δεν άναρριχάται έπ’ αύτών.

Τοσοΰτον δέ μέγας είνε ό κατά τών λεόν
των φόβος τών μερών τούτων, ώστε οσάκις ό 
λέων βρυχάται πάντες, άνθρωποι καί ζώα φευ- 
γουσι προτροπάδην, ίνχ κρυβώσι. Τοΰτο δέ 
πράττει ό λέων, καθόσον τά τρέμοντα έκ τής 
παρουσίας του ζφα χάνουσι τό θάρρος και 
την ένεργειαν, οτε ευρίσκει καιρόν ό λέων 
και τά συλλαμβάνει.

Πολλά διηγοΰνται περί τής γενναιοφροσύ- 
νης καί ευγνωμοσύνης τοΟ λέοντος καί Sv ή 
άκόλουθος ιστορική παράδοσις δέν βχεται αλή
θειας,-τότε ούδεμία είνε άληθής.

Συνέβη αυτή έν 'Ρώμη ένώπιον πολλοΰ 
πλήθους καί αύτοΰ τοΰ Καίσαρος. Ό ’Ανδρο
κλής καταδικασθείς μετ’ άλλων δούλων νά 
κατασπαραχθή ύπό τών θηρίων είσήχθη ·εΐς· 
τόν περίβολον τών λεόντων. Είς φοβερός όμως 
λέων, μόλις τόν είδεν έξεπλάγει καί πλησιά- 
σας βραδέως αύτόν έκίνησε την ουράν του φι- 
λικώς καί ήρξατο λείχων την χεΐρα τοΰ δού
λου ημιθανούς δντος έκ τοΰ φόβου. Άναλαβών 
δμως ό ’Ανδροκλής μετ’ ολίγον, άνεγνώ- 
ρισε τόν φίλον του καί ηρξατο νά τόν θω- 
πεύή. Τό πλήθος έπί τή θέγ τοΰ άπροσδοκή- 
του τούτου, Ηρξατο ζωηρώς έπευφημοΰν, ό δέ 
’Ανδροκλής ο'δηγηθείς παρά τφ Καίσαρι, διη- 
γηθη αύτώ οτι πρό τινων έτών ευρισκόμενος έν 
’Αφρική εί^ε θεραπεύση ένα πόδα πληγω- 
μενον τοΰ λέοντος τούτου. Δέν είνε άπίθανον 
δπως ό έλέφας, ό κύων, ό ίππος καί ό. λέων 
νά έχγ μνήμην και νά εύγνωμονή τόν ευεργέ
την αύτοΰ. Διηγοΰνται έπίσης οτι εις λέων, 
δραπετεύσας έκ τοΰ θηριοτροφείου έν Φλωρεν
τία έτρεψε τούς πάντας είς φυγήν καθ’ οδόν 
δέ εύρών παιδίον έγκαταλειφθέν έκ φόβου ύπό 
τής μητρός του, όδυρωμένης όλίγον άπωτέρω 
αύτοΰ, το έλαβε διά τοΰ στόματος καί τό άπέ- 
δωκεν είς τήν μητέρα του.

Ό λέων διαιτάται έν ολγ τή ’Αφρική καί 
έν μέρει έν τή ’Ανατολική καί Κεντρική. 
Άσι?.' Το παλαι δε ύπήρχον πολυάριθμοι λέ
οντες έν Άσία, ώς καί έν άλλαις χώραις, ώς 
και έν Ευρώπη. ‘Ο δε 'Ηρόδοτος άναφέρει, 
οτι εύρίσκετο καί είς τήν μεταξύ Θεσσαλονί
κης καί Μεσολογγίου χώραν. ’Επίσης ό ’Αρι
στοτέλης ζήσας 300 έτη π.Χ. ομολογεί ότι 
έκυοιάρχει είς τά μέρη ταΰτα άπό δύο αιώνων 
πρότερον. Ό δέ Παρθενίας, οστις έζησε πεν- 
τήκοντα έτη πρό τής χριστιανικής έποχής 
άναφέρει, οτι ό Εύ’νιππος είς Θεσσαλίαν έθη- 
ρευε λέοντας καί πάνθηρας.

'Ο "Ομηρος διηγείται, δτι έπί τοΰ όρους 
Ίδα ύπήο^ον λέοντες, πάνθηρες, άρκτοι καί 
λύκοι, ο δε Κωνσταντίνος ο' ΙΙορφυρογέννητος 

όμιλεΐ περί βασιλέως τίνος τής Περσίας, οστις 
παρεχώρησε τήν Καπαδοκίαν είς Πέρσην τινά, 
είς ανταμοιβήν τοΰ θάρρους του έν Θήρα τινί 
καθ’ ήν έποιήσατο είς τά μέρη ταΰτα, δτε 
όλίγον έλειψε νά φονευθή ύπό λέοντος. ’Επί
σης έν τή ίερφ γραφή βλέπομεν δτι ό λέων 
εύρίσκετο και είς τά μέρη τής Παλαιστίνης.

Τό πάλαι οί λέοντες ήσαν πολυάριθμοι, 
ένώ τώρα σπανίζουν. Ό Μάρκος Αύρήλιος 
έφόνευσε διά βελών εκατόν λέοντας ύπό τό. 
βλέμματα καί τάς έπευφημίας τοΰ ρωμαϊκού 
λαοΰ. 'Ο Άδριανός έπίσης έφόνευσεν έν δημο- 
σίφ θεάματι πλέον ή άπαξ εκατόν λέοντας 
όμοΰ. Ό δέ Ιούλιος Καίσαρ εθετο είς διαμά
χην τετρακοσίους λέοντας· ο' δέ Πομποίϊας 
έφόνευσεν έζακοσίαυς.

Έγεννήθη τό ζήτημα πώς μετεκομίζοντο 
συγχρόνως έν Ρο>μγ τοσοΰτοι λέοντες καί δή 
πώς συνελαμβάνοντο. Ύπήρχεν, ώς γνωστόν 
τότε δπως καί νυν ό τρόπος τής συλληψεως 
αύτών διά τάφρων. Άλλ’ ή ιστορία άναφέρει 
ποιμένα τινά, δστις είς τήν έποχήν τοΰ αύτο- 
κράτορος Κλαυδίου,άνεκάλυψεν εύκολον τρόπον 
καί άσφαλή δπως συλλαμβάνή τις ζώντα 
λέοντα, δν καί μετέύωκε καί είς άλλους θη- 
ρευτάς. Έπλησίαζε τόν λέοντα μετά θάρρους, 
δσον ήν δυνατόν καί τότε αίφνηδίως τώ έρρι- 
πτεν έπί τής κεφαλής τδ ένδυμά του.'Ο λέων 
έξεπλήσσετο τόσον, ώστε άφίετο νά συλληφθή 
άκωλύτως. Τό μέσον τοΰτο έδοκιμάσθη περιερ- 
γίας ένεκεν, είς τό ιπποδρόμων ένώπιον του 
ρωμαϊκού λαοΰ, έπέτυχε καί μεγάλως έπευ- 
φημήθη ύπό τών θεατών. Τήν σήμερον οί 
’Άραβες μεταχειρίζονται είδικώς τάς τάφρους, 
όπόταν δέ συλληφθή ούτω λέων τις, πάντες 
τρέχουσι δι’ οπλών καί ακοντίων καί τόν πε- 
ριστοιχίζουσι. Αί γυναίκες καί τά παιδία 
κραυγάζουσι καί χαίρονται, ούτω διεκδικού- 
μενα τόν φοβερόν εχθρόν, οτε ό λέων θυμοει
δής καί ήγανακτισμένος ποιεί άλματα τινά

Λέων Σεναγά,λης.

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΑΠΟ ΤΟΥ ΑΚΛΗΡΟΥ
(ΕΚ ΤΟΥ ΒΙΟΥ ΤΩΝ ΧΑΡΕΜΙΩΝ»
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Ανωφελ’?,

λέοντα έν τάχει ^ερχόμενον έκεΐθεν, οι άρα- 
. $ίς τοπι^δτφΟ'Νγ Α^ίόχμφΰ'ί-σΕψοηγ'ομμ.ένως φο-;

'!^' νευθέντα έναντι ένέΧραό., "Ότε ό λέων"

σταματά, ινα όσφρανθγί τό παρουσιαζόμ.ενο,ν 
αύτφ δόλωμα, οί κεκρυμμένο*  άραβες πυροβο-, 
λουσιν όλοι ήιι.η^, Σπανίως τό ζώον μένει έπί 
τό—ου, καθ’ ίσον πληγωμένου πη$Α επί τού 
μέρους τής ένέ^ρας, ήν διέρχεται, χωρίς νά ύπο- 
πτευθή, οτι ο' εχθρός εύρίσκεται πλησίον, καί 
Αφού Αποκάμν) μάτην αναζητώ·/ κ>1 πηδών, 
εισέρχεται εις τό πρώτον παρακείμενον δάσος, 
οπού οί άραβες Ακολουθούντες τά ίχνη του αΐ : 
ματος, εύρίσκουσιν αυτόν και τόν άποτελειοΰ- 
σιν. Άλλα έπεί&ή πάντοτε επέρχεται πάλη 
και κάποιος των ανθρώπων θανατοΰται, διά τι» 
Ασφαλέστερου Αφίνουν τόν λέοντα ή υά ία-. 
τρευθίί βκ των πληγών του ή νά ά—οθάνη εν 
τω προμάχώυι του.

Κατά τάς σκοτεινάς ιδίως νύκτας, ό βασι
λεύς των δασών εγκαταλείπει τάς δενδρώδεις 
κλεισώρειας του, όρους καί κατέρχεται εις την [ 
πεδιάδα ινα καταπρζύνρ την πείναν καί την: 
δίψαν, αίτινες τόν στενοχωροΟσι. Συνήθως . 
■άκολουθεϊ την Απεξηραμένήν κοίτην ρύακρς ,! 
τίνος. χωρίς ν’ άποοεύγη ούδέν ζω’ίκον ον, διά ί 
βραδέων' βημάτων πρ'οχωρών, ενώ οι οφθαλμοί':; 
του λάμπουν ώς φιυτεινοί προβολείς έν -τΆ;·. 
σκίτει· άπό καιροΰ δέ εις καιρόν ό βρυχηθμό' 
του ηχεί, ένω πάντες, άνθρωποι καί ζώα τρέ-'' 
μουν έκ τού φόβου. Τά ποίμνια φρικιούν, Όί , 
κΰνες ύλακτοΰσϊν ερποντες έχτός τών σκηνών, 
ό δρυμών κωφουται, ενώ ό λέων αφόβω; πλη-/ 
σιάζει διά παντοδυνάμου άλματος,' διέρχεται 
την σειράν τών σκηνών, Αρπάζει διά τών εμ^', 
προσθίων ποδών του ήμίονον ή μόσχον καί επι
στρέφει διά τής αυτής όδοΟ μίτά τής λείας 
του διασπειρων τόν τρόμον καί την Αγωνίαν.· 
ΙΙρός τοιαύτην δυναμιν ύποχωρεί πάσα Αντί
στασις, σιγή δέ μόνον Απελπισίας κυριαρχεί 
έφ' όλης τής νυκτος ταύτης.

Ό λέων κατά μέσον όρον ζ$ί 35 έτη. ί
Ό λέων τής Σενεγάλης φέρει χαίτην μάλ

λον αραιάν και Ανοικτήν, ενώ ή τού Άκρωτη-: 
ρίου είναι πυκνή καί αμαυρά. *0  τής Περσίας 
δέ έχει την χαίτην μικτήν έκ τριχών μελα
νί.» ν καί φαιών καί εϊνε μικρότερος τών πρώ
των. Ό τής Γουζεράτης' όστις διακρίνεται 
πάντων τών άλλων φερει χαίτην έλλειπή μό
λις διακρινο'μένην. Εύρίσκεται κατά μέγα μέ- · 
ρος εις τάς ’Ινδίας καί έν τό? μεσημβρίνήΤΙε^- ί 
σία. Είναι ό μικρότερος τών λεόντων. *0  δέ f 
περίεργος λέων τής Αμερικής ό καλούμενος 
ΙΙουμας δεν φερει επίσης χαίτην είνε πολύ, μι^ 
κρότερος καί Ασθενής ζή εις τάς μεταξύ τών- 
τροπικών χωράς καί πιστεύεται οτι είνε λέων 
τής ’Αφρικής έκφυλισθεις εις τό κλίμα, τής 
Νέας Γής.

Φ. ΠΡ1ΝΤΕΖΗΣ

3' λοΰσιν όλοι όμου.

ί
4

Ό εχων μ.εθ’ έαυτοΰ τόν Θεόν εΐνε 
ισχυρότερος πάντων.

Ή κολάκία εινε θυμίαμα ψευδές, τό 
όποών αί γι/ναιχεζ ei^uvsoua: προς δυ
στυχίαν των μετ' αληθούς άπολαύσεως.

Ή ευτυχία εινε σκιά ΐίπισόεν τής 
όποιας τρέχει πας θνητός.

Ή νεάνις οφείλει να άκούη τόν νοΰν 
της καί όχι τήν καρδίαν της.

Ή πραγματική ευφυΐα είνε φυσικόν 
κτήμα τών γυναικών μάλλον ή τών 
άνδρών.

Έαν ενίοτε ή γυνή υποκρίνεται, 
υπαίτιος είνε ό δεσποτικος ανήρ.

Ή προς πώλησιν γυνή ουδέποτε είνε 
προς αγοράν.

>-iFseK-e®S«

Λέων τ^ς Γουζεράτης

όπως έξέλθη. Αλλά τέλος καθησυ- 
..·αι εξ■ Ανάγκης τεταπ'ει- 

Ό1ΒΌ. _ 

χοπ.όφύμ.ενϋβ· '.πάντες1 νά1. συντε-

.-/^ζέι καί: παραδν^ετ

,#·ί^$λα·κιςοί/αγώμ^ι€®ρ,ο.::τρυτανφρνευου- 
: .πάντεςύ νά. συντε- 

βΚλ^λ/ τουτό'. ΐ' Συνήθως'πρίν' ή δεγθή 

»Μ^ς «φαιρων, ο λέων, ου.τε κινείται, ούτε 
,,·;;^Γ,^^^ϊ·^λλ’ ούτε εγείρει,την μεγαλόπρεπή 
— ;«ύ^^·Λ:^^αλην'. Μετά .τούτο Γμως ρίπτει 

βλέμμα ^άτ^λπισίας έπί τών Αράβων, οίτινες 
προσπάθοόσι νά τον άποτελειώσωσι κάί τότε 
κατάκλίνέται άναμένων τόν θάνατον.

Μετά την θκνάτωσιν του. ζώου αί μητέρες 
' λάμ’βάνουσιν έκαστη έν μικρόν τεμάχιον ε’κ 

τήςζ''κάρδίας αύτου., δπερ δί^ουσίν είς τά τέκνα, 
αυτών ίνα καταστήσωσι ταΰτα ισχυρά καί ρω- 
μάλέα'.έπίσης δέ λαμβάνουσιν έκ τής χαίτης 
αυτού, όπως σχηματίσωσι φυλακτηρια. 'Όσον 
δ’ 'άφορ? τό κρέας_ τοΟ. λέοντος, τεμαχίζουσιν 
αυτό εις τόσα μέρη, οσαι Όίκογένειαι πάρευ- 
ρίσκονται είς τήντελετήν’ ταύτην, ήτις θεω
ρείται όντως τελετή 'παρά τοίς αύτόχθοσι.

’Εκτός τής τάφρου ύπάρχουσι καί δυο Αλλα 
είδη Θήρας τών λεόντων, ήττον έπικίνδυνα, 
διά τής ένέδρας, καί τό μέν έν συνίσταται 
ύπό τήν γήν, τό δέ έτερον έπί τού δένδρου. 
Διά τό πρώτον σκάπτουν βαθύν λάκκον ενός 
μέτρου καΐ πλάτο; δύο μέχρι τριών. Άφούδέ 
καλ.ύψουσιν αυτόν διά κορμών δένδρων, έφ’ών 
θέτόύσι μεγάλους λίθους, ρίπτουσιν έπ’ αύτοΰ 

,.ρλο τό. έξάχθέν έκ’"το5, λάκκου■ χώμα και 
κάτασκευάζουσιν έπί τής μιδίς πλευράς 4—5 
όπάς, πολεμίστρας, διά τους σκοπευτάς καί 
ΐΛ~ττιίί ' εν- άνοήμα,.όπέρ. χρησιμεύει ώς
θύρα, κλειόμενη έσωθεν δι’ όγκώδους λίθου. 
Τό είδος τούτο τής ένέδρας γίνεται εις τό χεί
λος ΑτραποΟ, συχναζομένης ύπό λεόντων. 
Επειδή όμως είνε δύσκολου νά σκόπευση τις

Ο ΑΤΥΧΟΣ ΤΡΑΓΟΥΔΙΣΤΗΣ

Πού πας φτωχέ τραγουδιστή μονάχος τέτοια ώρα ’, 
δεν βλέπεις πόση συγνεφιά, 
μαύρη είναι ή νύκτα καί βαρειά’ 
δεν σέ φοβίζει ή μπόρα ; ;;

Πολλοί κοιμούνται ταιριαστά’ κανείς στο δρόμο βγαίνει’ 
εσύ πού πας τραγουδιστή 
π’αυτή τή νύκτα τή φριχτή 
ή τύχη... που σέ στέλνει ; ; ;

Ή λύρα σου τή δυστυχία, τό πόνο τραγουδάει 
πές μου τό δάκρυ σου γιατί 
ποτίζει αδιακοπα τή γή 
απ’ δπου χαί άν περνάη ; ; ;....

’Ακόμη δεν άπόστασες, τραγούδια ν’ άραδιάζης 
με κειό τό πένθιμο σκοπο 
όπου λυπάμαι νά στό πώ 
πόσες καρδιές ταις σφάζεις ; ;...

Πές μου, φτωχέ τραγουδιστή, τή νύχτα που πλανάσαι; \ 
τ’ άγριου χειμώνα τα στοιχεία 
όπου χτυποΰνται σα θεριά 
πές μου 1... δεν τά φοβάσαι ; ; ;...

Άστράθφει, βρέχει,χαί βροντά,κατακλυσμός κι’ αντάρα 
σ’ αυτή τή νύκτα τή βαρεία 
γιατ’ εχεις μόνη συντροφιά 
μία πένθιμη χιθάρα ; ; ;...

Ώ ! ’.. τσάκισε την τώρα πλειά, γιατί μαζί» μέ σένα 
• κλαίνε όσοι έχουνε καρδια

στή μαύρη τους τη συμφορά 
δνε·ρα.... περασμένα 1 I...

Τά είπα στό τραγουδιστή, καί ό πόνος μες τά στήθη 
μ’ έδερνε απονα, σκληοα 
σαν μια κατάρα τρομερά 
καί κείνος μ’ άπεχρίθη...

«Του χειμώ»α δέν φοβούμαι τά στοιχειά, 
π’απλώνονται μέ λύσσα όλόγυρά ^ου 
έχω στα στήθη καμίνια από φωτιά 
πειό μαύρα άπ’ τόν '£δη, τή καρδιά μου !..

Τ' ε’ναι για μένα, ή μπάρες ή αστραπές, 
τ’άγρια στοιχειά, νά δέρνουν τό κσρρί μου 
μπροστά στό πόνο έκεινονε τόν βαρύ 
πού αισθάνεται ή άχαρη ψ“χή μου ! ί



420 H ΦΥΕΙΣ
"Ισως 6ά είδες στή ζωή σου μία στιγμή, 

τή τύχη σου σέ σένα νά γελαση 
άλλ’ αν σέ μίνα έγέλασε ποτέ 
τό -(έλαιο 'νΛ'.ό οό λύπη tyw Vootaost

Γι’ αυτό τή νύχτα, πάντα περπατώ 
καί δέρνουμαι μέ τ’ άγρια τά στοιχεία,

"Ετσι είναι δ κόσμος, άλλοι εί ν’ ευτυχείς 
χαι ’γώ μονάχα ζώ στή δυστυχία.,..

Έφύγανε από μένανε ή χαραίς
4 κόσμος όλος έχαθηχε γιά μένα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ

Η ΑΓΑΠΗ ΤΟΥ ΚΥΝΗΓΟΥ
Ό γέρων Ιάκωβος ήτο <ά πλέον Αγαθός και 

φιλήσυχος άνθρωπος τού μικρόν έκείνου χω
ρίου και όλοι οί συγχώριοί τον τον ήγάπων 
πολύ και τό ίσέβοντο ώς πατέρα, τόσφ δέ μάλ
λον, καθ’ δσον έγίνετο πολλάκις είς αύτούς ό 
όδηγός καί σύμβουλος είς παν καλάν και θεά
ρεστου έργον,

Έστερημένος τής συζύγου τον Από πολλού, 
ζζη Ιν τούτοις καθ' δλα ευτυχής εις τήν ωραί- 
αν Ιδιόκτητον οικίαν τον, κειμένην είς τό ακρον 
σχεδόν τον χωρίου, μετά τής μόνης, ήν είχεν 
ώς τέκνον θνγατρός τον, όνόματι Άνθοΰλας, 
κόρης είκοσιδιετοΰς μόλις τήν ήλικίαν και πε
προικισμένης όχι μόνον μέ Αληθή ώραιότητα, 
άλλα καί μέ σπάνια Αγαθά προτερήματα.

Γύρω τής οίκίας αύτής ύπήρχεν ευρύς καί 
δλοπράσινος κήπος πλήρης διαφόρων εδωδών 
ώνθέων καί πολλών καρποφόρων καί εύσκίων 
δένδρων.

Έκεΐ ό γέρων ’Ιάκωβος διήρχετο τό πλευ
στόν τής ήμέρας διάστημα, άλλοτε σκαπτών και 
ποτίζων ό Γόιος ταντα, καίτοι βϊχεν ύπηρέζας, 
και άλλοτε καθήμενος καί Αναγινώσκων διάφορα 
εκκλησιαστικό βιβλία, καθ’ δσον, ήτο καί πολύ 
φιλόθρησκος. >■

Και ΐβλεπέ τις αυτόν Ικάοτην Κυριακήν ή 
άλλην έορτήν φέροντα καθαρόν ένδυμα νό πο- 
ρεύηται είς τή'1 Εκκλησίαν, ένθα άπαραιτήτως 
μάλιστα έλάμβανε μέρος εις τήν ψαλτικήν, δι’ 

όσιο τής παιδικής τον, ώς ελέγετο, ήλικίας 
ετρεφεν ιδιαίτερον δλως ζήλον.

’>4λλ’ εκτός τών Αρετών αύτών δ γέρων 
’Ιάκωβος ήτο είς έπίμετρον και φιλεύσπλαγχνος 
καί 'φιλόξενος.

Και οί μέν πτωχοί έτύγχανον ύλικής Αρω
γής πάντοτε παρ’ αύτοΰ, οί δέ τυχόν διερχό- 
μενοι τον χωρίον ξένοι εύρισκον καταφύγιου είς 
τήν οίκίαν τον, δπου παρείχετύ είς αύτούς πάσα 
δυνατή περιποίησις και εύργεσία.

Χτυπάτε με ατρόμητα στοιχειά
ό “Α..τ.·υ...·^..ο..ς δέν σχιάζεται κανένα»

Τά είπε αυτά, δ τραγουδιστής
και ^άβη στδ σκοτάδι 
καί αφήκε μια άναστεναΣιά 
ποΰ βγήκε μέσα άπ’ τή καρδιά 
πειό... μαύρη καί άπ’ τδν "Αδη 1 ! 1

Ζάκυνθοτ

ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΑΛΟΥΤΣΗΣ

Τοιαύτη λοιπόν }ν δλίγοις ήτο ή ζωή τον 
γέροντος αύτοΰ, ζωή δυναμένη μέν νά θεω- 
ρηθή ός μονότονος δια τό χωρίον, ήρεμος 
δμως καί πολύ ευτυχής ύπδ τήν έν γένει αύτής 
όψιν.

*
* *

Μίαν ήμέραν κατά τήν δποίον δ καιρός εύ- 
ρίσκετο είς Αθλίαν κατάστασιν και τό ψύχος 
σχεδόν ήτο Αφόρητον, εις κυνηγός διήρχετο τον 
χωρίον Ακολουθών τήν οδόν τήν φέρουσαν εις 
τήν οίκίαν τοΰ γέροντος Ιακώβου.

Ήτο νέος είκοοιπενταετής περίπου τήν ήλι
κίαν, ύψηλοΰ αναστήματος μάλλον, δλίγον τι 
μελαψός, πλήν γλυκείας και συμπαθούς φυσιο- 

■ γνωμίας.
“Εφερε μάλλινα χονδρό ένδνματα, σκούφον 

έκ καστανοχρόον δέρματος κατασκευασμένον και 
υποδήματα κυνηγίου.

Άπό τον δεξιόν ωμού είχεν άνηρτημένον τό 
δπλον τον, τον δποίον τό στόμιον έκλινε πρός 
τά κάτω, και ενα δερμάτινον σάκκον τοποθε
τημένων πρός τό Αριστερόν μέρος τής δσφύος.

“Οταν έπλησίασεν είς τήν θνραν τής οίκίας 
ώθησε ταύτην άνεν τινός ένδοιασμού καί Ανελ~ 
θείου Ακολούθως τήν κλίμακα έφθασεν είς τόν 
άνω όροφον.

«
• · ·

Ό Παύλος—το όνομα τοΰ κυνηγού—κατφ- 
κει είς έτερον χωρίον ούχΐ μακράν κείμενον 
έκείνου, είς δ κατφκει ό γέρων ‘Ιάκωβος.

'Ο πατήρ του έτύγχανεν δπωςδήποτε εύπο
ρος, ιδιοκτήτης δέ μικρόν τίνος έμπορικον κα
ταστήματος, έκ τον δποίον μάλιστα έκέρδαινιν 
Αρκετά καθ’ Ικάστην χρήματα.

"Ο Παύλος δμως έλάχιστον πάντοτε χρόνον 
τής ήμέρας διέθετε παραμάνων έν αύτώ δω. νά 
βοηθήση τόν πατέρα τον.

Αυτός ήρέσκετο, δσον ούδείς άλλος είς τό
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ρικού, έκ τοΰ ίδιου έκείνου χωρίου καταγομέ- 
νου, κα'ι κατ’ Ακολουθίαν ίσκόπει μετά τινα 
χρόνον νά τήν νυμφεύση μετ’ αύτοΰ.

Ούτος έκέκτητο ικανήν περιουσίάν, όιά νά . 
ζήσωσιν εύτυχεΤς, ώς κύριον έπάγγελμα είχε νά 
έμπορενηται διάφορα έκεΐ παραγόμενα προϊόντα 
γεωργικά, έξ ών Απελάμβανεν Αρκετά πάντοτε 
χρηματικά ώφέλη.

‘Αλλά τό δνειρον φεΰ τούτο τοΰ γέροντος 
’Ιακώβου διά τήν θυγατέρα αύτοΰ ταχέως 
έμελλε ν’ Αποδειχθή, δτι Απήχε πόρρω τής 
πραγματοποιήσεώς του :

Δέν παρήλθον είμή δλίγαι μόνον ήμέραι Από 
τοΰ συμβεβηκότος, δπερ Ανωτέρω Ανεφέρομεν, 
οπότε αίφνιδίως μίαν έζ αύτών ή ώραΖα ’4ν- 
θούλα, ώς δι Αράς θά—έλεγέ τις—τοΰ κυνη
γού Ασθενήσασα, βαρέως έκειτο ίπι τί}? κλίνης.

‘Η δροσερότης καί τό ρόδινον χρώμα τοΰ 
προσώπου της, ή ζωηρότης τών όφθαλμών της 
καί τό σφρίγος δλο τού σώματός της, δλα τέ
λος αύτά τά δποϊα έφερε πρότερον, ήρχισαν νά 
έκλείπωσιν ήδη βαθμηδόν Αφ’ ίαντής.

Ή κατάστασίς της κατά συνέπειαν Από ήμέ
ρας είς ήμέραν έπεδεινούτο εις βαθμόν έμπνέον- 
τα είς"πάντας τούς περί αύτήν εύλόγως τήν 
Ανησυχίαν και συνάμα τήν θλΐφιν.

Πυρετός σφοδρός τήν κατέκαιε και έρριπτεν 
αύτήν εις μίαν τρομερόν καί άφόρητον ζάλην.

Έφαίνετο ώσε'ι νά ήτο έν άψυχον δν τοπο- 
θετημένον έπι τής κλίνης.

Δέν ήδύνατο σχεδόν νά δμιλήση και νά κινηθή 
έκ τής ίεσεώς της. Ή φωνή της ήτο τόσον Ασ
θενής, ώστε μόλις ήκού^το, αί κινήσεις της τό
σον έλαφραί, ώστε μόλις διεκρίνοντο....

Κατά τάς πρώτας στιγμάς τής Ασθενείας της 
έλέχθη δτι ό κυνηγός τήν έδηλητηρίασε. Τούτο 
δμως εύθυς ύστερον Απεδείχθη ψευδές ύπό τών 
Ιατρών τών κληθέντων, Ινα διά τής έπιστήμης 
των παράσχωσι συνδρομήν είς αύτήν.

Ό δυστυχής γέρων πατήρ της έκάθητο παρά 
τό προσκεφάλαιον τής κλίνης της σύννους, 
άφωνος κα'ι κατηφής.

Μετεχειρίσθη παντόν δυνατόν, δπως τήν σώ- 
ση έκ τοΰ κινδύνου, Αλλ’ είς μάτην... ‘Η Ασθέ- 
νειά. της ήτο Αθεράπευτος...

Τό μοιραίον τέλος δέν έβράδυνε νά έπέλθη 
καί ή τάλαινα νεανις μίαν ώραίαν μάλιστα καί 
ήλιόλουστον ημέραν, καθ’ ήν τό πάν έμειδία 
και έχαιρε, παρέδωκε τήν τελευταίαν αύτής 
πνοήν. «

♦ »

'Οποία δμως έπεφυλάοσετο συμφορά καί είς 
τόν δύστηνον γέροντα ’Ιάκωβον, τόν Αγαθόν 
αύτδν Ανθρωπον τού χωρίου.

Κατέστη πλέον ούτος Απαρηγόρητος διά τήν 
Απώλειαν τής Αγαπητής του θυγατρδς και ή 
άπόγνωσις, εις ήν περιήλθεν εύθύς Από τής

χωρίον του, είς τό κυνήγιον. “Ηρπαζε δηλαδή 
τό δπλον του και τόν κύνα τον και ίξήρχετο 
πρός τόν σκοπόν τούτον Ανά τά διάφορα έκεΐ 
πλησίον εύρισκόμενα άλλα χωρία και έπανήρ- 
χετο τήν έσπερον πάντοτε, φέρων δσα τυχόν ή
θελε φονενση πτηνά, μέ τά όποια παρασκεύαζε 
τό θαυμάσιον αύτοΰ όεΖπνον.

Τοιουτοτρόπως δταν είδε ποτέ τήν Άνθούλα 
τήν θυγατέρα τον γέροντος Ίακώβον, ήσθάνθη 
φλογέραν δι’ αυτήν Αγάπην, Αγάπην, ήτις τόν 
είχε καταστήσει σχεδόν παράφρονα έκ τού πό
θου νά γείνη σύζυγος αυτής.

»
* ·

Τήν ώραν δθεν καθ’ ήν δ Παύλος εύρίσκετο 
έν τή οικία τοϋ γέροντας Ιακώβου, ούτος έκά- 
θητο πλησίον θερμάστρας, έντός τής δποίας 
έκαιεν άφθονος πυρά καί ήνεγίνωσκε μετά προ
σοχής έν βιβλίον.

Ό Παύλος Αφού τόν έχαιρέτωε μέ σεβασμόν 
όφειλόμενον άλλος τε εις τήν ήλικίαν τον, έ’λαβε 
κάθισμά και έκάθησε. πλησίον του.

‘Η συνομιλία ‘αεταξύ των δέν έβράδυνε πο - 
οώς ν' Αρχίοη.

— Λοιπόν, εϊπε πρώτος 0 κυνηγός, δέν 
Απεφάσισες τίποτε Ακόμη ;

Εις τήν έρώτησιν αυτήν δ γέρων τόν παρε- 
τήρησεν Ατενώς καί ήρώτησε.

—— Γιά ποιό πράγμα παιδί μου.
— Νά.... γι’ αυτό πού έχομε ‘μιλήσει Από 

καιρό. Φαίνεται πώς μ’ έξέχασες....
— Γνωρίζεις πολύ καλά, φίλε μου, εΐπεν δ 

γέρων, δτι έχω Αποφασίσει.
Μορφασμός δυσφορίας διεγράφη τότε έπί τής 

μορφής τοΰ κυνηγού, δοτις έσπευσε νά εΐπη 
αύθις.

— Δέν ίξεφράαθην φαίνεται καλώς· θέλοι 
νά ειπω άν μετεβλήθη ή Απόφασίς σου.

— ^Οχι" δέν μετεβλήθη, ούτε θά μεπαβληθή 
ποτέ, ακόυσες ; Ποτέ. Εοϋ είπα πολλάκις, 
προσέθηκεν εντόνως πως, δτι ή Άνθούλα Ανή
κει είς άλλον, Ανήκει είς εκείνον τόν χωρικόν 
ποΰ γνωρίζεις. Πώς θέλεις νά τήν δώσω τώρα 
είς σέ ; ‘Αδύνατόν.

Τήν στιγμήν έκεινην. ή Άνθουλα έισήρχετο, 
όπως Ανακοινώση εις τόν πατέρα της δτι ή τρά
πεζα ήτο έτοιμη, καθ’ δσον έπλησιαζε μεσημ
βρία.

“Ο κυνηγός ήγέρθη περίλυπος, προφανώς, 
διά τήν Αποτυχίαν τής Απόπειρας του ταύτης, 
ήτις θά ήτο και ή τελευταία έξ δσων είχεν ήδη 
έπιχειρήσει πρός έπίτευξιν τού σκοπού του, 
έλαβε τό δπλον του, τό όποιον προχείρως είχε 
στηρίξει είς μίαν γωνίαν τοΰ δωματίου, και 
χαιρετήσας μετά προσποιημένης δλως ευγενίας, 
Ανεχώρησεν έν τάχει έκεΐθεν.

*
* *

Τήν Άνθούλαν τήν είχεν όντως προορίσει δ 
πατήρ αύτής νά γείνη σύζυγος άλλου τινός χω
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πρώτες ήμέρας, τόν ήγαγε μετά πάροδον δλί- 
γων ήμερών εις τό σημεΧον τής παραφροσύνης. 

Ητο παράφρων ! Έμονολόγει άσυναρτήτους 
> λέξεις, ίξετέλει διαφόρους κινήσεις τών χειρών, 

κινήσεις Ακατάληπτους καί περιεφέρετο μόνος 
χωρίς ούδένα Απολύτως λόγον είς τάς δδούς 
τοΰ χωρίου, Ακόμη δέ και ίκτός αύτοΰ.

’Όλοι ίθλίβοντο βλέποντες αυτόν εις τήν τοι- 
αύτην κατάστασιν, ήτις τόν καθίστα ούτω παν
τελώς δυστυχή και Ανελογίζοντο τήν ευτυχίαν 
του κατα τό παρελθόν, ευτυχίαν, τής δποίας 
{στερείτο ίσως διά παντός πλέον.

Έξ άλλου ή οικία του, είς ήν άλλοτε ίβα- 
σίλευεν ή ζωηρότης μετά τής χαράς, δέν προ- 
σέδιδε νυν και αύτή, εί μή εν πένθιμον και με
λαγχολικόν περιβάλλον:

Καθ' Ικάστην ήμέραν, Ιδία δέ περί τήν δΰ- 
σιν τοΰ ήλιου, εϊς άνθρωπος ειοήρχετο εις τό 
κοιμητήριον τοΰ χωρίου φθόνων μέχρι τοΰ τά
φου τής Άνθούλας, τόν όποιον έσκίαζον μελαγ- 
χολικώς τά φυλλώματα τών πέριξ δένδρων και 
παρέμενεν έκεΐ έπ’ Αρκετόν και πολλ-άκις μέχρι 
τοΰ μεσονυκτίου.

Ό άνθρωπος αύτός δέν ήτο άλλος τις, ειμή 
ό ΙΤαΰλος, <5 κυνηγός, δστις δέν ήννόει παντά- 
πασι νά λησμονήση τήν δυστυχή κόρην και τώρα 
Ακόμη όπότε αύτη δέν ύφίστατο Ιν τή ζωή,άλλά 
μετέβαινεν έκεΐ νά χύτη έπί τοΰ χώματος τοΰ 
τάφου της όλίγα δάκρυα διά τήν πρός αύτήν 
Αγάπην του, Αγάπην ήτις θά τώ 'έμενε πλέον 
ώς παντοτεινή Ανάμνησις.

Άθήναι
ΧΑ.ΡΑΛ. Δ Κ0ΓΤΗΦΑΡΗ2
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Η ΤΪΧΗ ΜΟΪ

Έζήτησβ άπ’ τή τύχη μου 
για να μοΰ πή έως πότε 

θα μέ παιδεύη ασπλαγχνα 
καί θά μέ κατατρέχη

Ώς πότε λύπες βάσανα 
6α δέρνουν τδ κορμί μου 

ώς πότε τα δυδ μάτια μου 
τδ δάκρυ θά τά βρέχη ! (

“Αφωνη εκείνη έμεινε 
σταίς κλάψαις και φωνές μου

Άπόκρισι δέν μοΰ ’δώσε 
για να παρηγοριοΰμαι

Κ’ όταν τή ξαναρώτησα
μισοαποκοιμησμένη 

λυπάμαι.... μοΰπε αλλά γιά σέ
Αιώνια θά κοιμούμαι ! !....

Ζάκυνθος ΑΓ. ΣΑΛΟΥΤΣΗΣ

Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ 
ΩΣ Μ Ε Σ 0 Β ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΩΝ ΛIΑ ΤΗΝ

ΔΙΚΑΙΟΣΎΝΗΝ

Ό Δρ. Γέζςριχ ύπέβαλεν είς την Γερ
μανικήν Εταιρείαν τών Φίλων της Φω
τογραφίας σειράν αξιοσημείωτων περιπτώ
σεων άνακαλύψεως εγκλημάτων · διά τής 
φωτογραφίας,

Έν “Ανω Σιλεσία είχε δολοφονηθή γυνή 
τις, ύποπτοι δ ’ ήσαν ό σύζυγός της καί 
τις τών συντρόφων αύτοΰ. Άμφότεροι 
ένοχοποίονν άλλήλους καί ύπελείπετο έτι 
νά άποδειχθή τις έν. τών δύο αύτών ήτο 
ό πραγματικός δράστης τοΰ εγκλήματος. 
Είς άμφοτέρων τά ενδύματα εύρέθησαν 
τρίχες. Ό Γέζεριχ ^φωτογράφησε ταύτας 
δ’ ισχυρός μεγεθύνσεως καί άπέδειξεν εύ- 
κόλως δτι αί τρίχες, αΐτινες εΰρέθησαν είς 
τά ένδύματα τοΰ συζύγου κατήγοντο έκ 
τής γνναικός, ένώ ό έτερος ύποπτος είχε 
μόνον τρίχας πεσούσας έκ τής ίδιας κε
φαλής.

Βαρεϊαν πλαστογραφίαν δημοσίων έγ
γραφων άπέδειξεν ό Γέζεριχ διά τής φωτο
γραφικής μεθόδου, ήτις παρουσιάζει σπου
δαίας διαφοράς δταν αί μελάναι είνε διά
φοροι. Μετά πειστικής εύκρινείας ένεφανί- 
σθη είς τήν μεγενθυθεΐσαν φωτογραφικήν 
εικόνα πλαστογραφία καθ’ ήν ό αριθμός 
200 είχε μεταδληθή είς 1200. Είς τήν 

. περίπτωσιν ταύτην διεκρίνοντο όχι μόνον 
αί διαφοραί τής μελάνης, άλλά καί τών 
γραφίδων, ό αρχικός αριθμός είχε γραφή 
διά γραφίδος, ήτις παρήγαγε χαρακτήρας 
σχεδόν ώς διά μολυόδίδος γραφέντας, ένώ 
ό αριθμός είχε γραφή διά γραφίδος, ήτις 
είχε σχηματίσει περιθωρίου ούτως ώστε 
Αδύνατό τις νά διακρίνη . σαφώς δύο πα- 
χείας έξωτερικάς γραμμάς καί μίαν λεπτο- 
τέραν διάμεσον.

Ωσαύτως άνεκαλύφθη τις προσπαθήσας 
νά διόρθωση τήν τύχην· ό αριθμός 1212 
τοΰ λαχείου είχε μέγα κέρδος· ό δέ κάτο
χος τοΰ αριθμού Ϊ712-μετέβαλε τό 7 είς 2 
καί έπληρώθη το κέρδος, πριν δμως άπο- 
λαύση τούς καρπούς αύτοΰ, ένεφανίσθη 
δεύτερος φέρων τόν κερύοφόρον λαχνόν 
1212. Άμφότεροι οί λαχνοί έφωτογραφή- 
θησαν καί ούτω άπεδείχθη τις ό πλαστός.

Διά τής φωτογραφίας άπεκαλύφθη ώσαύ- 
τως πλαστογράφος έκ τής καλούμενης 
καλής τάξεως δστις μετέβαλε τόν αριθ
μόν 1200 είς 28200. Είχεν άρχικώς προ
σθέσει μόνον 'έν 2, άλλ’ έπειδή Λ άπό- 
στασις μεταξύ τοΰ 2 καί τοΰ έπομένου 1 
ήτο πολύ μεγάλη μετέβαλε τό 1 είς 8 καί 

δπως άποκαταστήση τούς άριθμούς ισο
παχούς έπέγραύεν έκ νέου τά δύο επόμενα 
μηδενικά. Έν τη είκόνι έφαίνετο ούχί 
μόνον κατά πόσον έπεγράφησαν, άλλ’ 
Αδύνατό τις καί σαφώς νά διακρίνη ύπό 
τό πρώτον 0 τό 1. Βραδύτερου εύρον ση
μείωσήν τινα έφ’ ής ό πλαστογοάφος είχε 
προσχεδιάσει τό πράγμα- κατεοικάσθη δέ 
είς 4 έτών ειρκτήν.

Αίαν έβλάβη έτερος πλαστογράφος έκ 
τοΰ δτι ή φωτογραφία διαπερα καί κηλί- 
δας· έπί συναλλάγματος εΰρίσκετο σειρά 
διαγραφεϊσα διά παχείας μελανής γραφής, 
υπήρχε ύέ ύπόνοια δτι οιεγράφη ό τόπος 
τής κατοικίας. Ό Γεζερίχ έφωτογράφησε 
τήν συναλλαγματικήν ταύτην καί έφάνη- 
σαν καθαρώς τιί προηγούμενα γράμματα.

Άλλά καί ξέσματα διακρίνονται μετά 
σαφήνειας. Άπιστος κηδεμών είχεν άπο- 
ξέσει έκ χρεωγράφου τινός τήν σημείωσιν 
«έκτος κυκλοφορίας»' δι’ άπλοΰ οφθαλμού 
ούδέν διεκρίνετο πλέον, έν τή φωτογρα
φική δμως είκόνι διέκρινον έκαστον τών 
γραμμάτων τής σημειώσεως τόσον σαφώς, 
ώστε ό Γέρεζιχ Αδυνήθη νά ποιήση ακρι
βές άντίγραφον αύτής, δπερ παραβληθέν 
πρός τήν σφραγίδα, ήτις ήτο είς αύτόν 
άγνωστος εύρέθη όμοιοτάτη.

Λίαν έπικίνδυνοι είς τούς πλαστογρά- 
φους εινε αί πτυχαί έν τοίς χειρογράφοις, 
διότι φωτογραφούμεναι παρέχουσι βάσιν 
είς τήν κρίσιν άν έγένοντο προσθήκαι ή 
μή. Γράμματα πρό τής πτυχής ύπάρχοντα, 
ήδη πάσχουσι διακοπήν κατά τό πτύγμα 
(τσάκισμα) ώς έκ της έξ αύτοΰ προερχο- 
μένης άφαιρέσεως τής κόλλας, γράμματα 
δέ προστεθεντα μετά, τό πτύγμα διαχύνον
ται είς τάς πτυχάς.

Αθιγγανϊς Ιίερουζέ.

ΕΚ ΤΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑΡΙΟΥ ΤΩΝ ΣΚΕΨΕΩΝ ΙΟΥ

Ό ηθικός άνθρωπος εχει νά παλαίση έν τή πολυ- 
κυμάντω ταύτη ζωή κατά πολλών κινδύνων καί τρι
κυμιών άλλ’ ακριβώς διά τούτο ή ηθική νίκη ενέχει 
τι το [αίγα καί θειον.

Περισσότερα επιμονή καί υπομονή, σύνεσις και θάρ
ρος, εξασφαλίζει πολλάκις τδ μέλλον μας.

Προσοχή, φροντίς καί σκέψις μεγαλειτέρα απαιτεί
ται διά τδ παρόν παρα δια τδ μέλλον καί παρελθόν" 
καθόσον τδ αμέσως παρόν καταλλήλως διευθετούμε
νου, μάς ενισχύει διά τό μέλλον καί καθιστά καλλι- 
τέραν τήν ανάμνησιν τοΰ παρελθόντος.

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑΙ ΜΟΡΦΑΙ

ΟΛΓΑ ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΓ

Ήγνωστάτη λογία ύπό τό’ψευδώνυμον Ρεβ- 
βέκα γράφουσα καλλιτέχνης κυρία “Ολγα Πα~ 
παδιαμαντοπονλου, έμφανιοθέίσα ώςιΠερουζέ» 
είς τό ώραΤον μελόδραμα τοΰ κ. Θ. Σακελλα- 
ρίδου, {σημείωσε μεγίστην επιτυχίαν 6ιά τής
θαυμαστής ύποκρίσεώς της και τής μελωδικής 
φωνής της. Έν τή φωτογραφία παρίσταται ώς

Τα διαπραττόμενα είς τάς πόλεις οργιά, ούδέ κατά 
διάνοιαν δύνανται νά φαντασθώσιν οί κάτοικοι τών 
χωρίων.

Αί καλλίτεραι στιγμαί τής ζωής μας είναι εκειναι, 
καθ’ άς παλαίσαντες κατά τοΰ πειρασμού, ένικήσα- 
μεν ηθικώς, οπότε αίσθανόμεθα τήν ψυχικήν χαραν 
καί γαλήνην.

Καί ή ελάχιστη ασχολία είναι προτιμωτέρα τών 
πλήξεων καί στενοχώριών τής αργίας.

Γ. Κ.
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ΤΙ ΣΤΟΙΧΙΖΕΙ Η ΕΠΙΣΚΕΥΗ

ΕΗΟΣ ΑΗβΡΩΠΟΥ!

ΙΙρό τινων έτών έφεραν εις Sv νοσοκομεΐον 
τον Μονάχον πτωχόν πυροβολητήν είς αδλίαν 
κατάστασιν. Έξ εκρήξεως όβίδος είχε στερηΰή 
τών βραχιόνων τον, τών κνημών και τον ήμί 
σεως προσώπου τον. Έν τούτοις ή ψυχή τον 
δεν τόν είχεν έγκαταλείψει και ή Επιστήμη ήτο 
Ανάγκη νά υποβοηθήση τας βουλάς τής είμαρ- 
μένης. Τού έφήρμωσαν λοιπόν πόδας τεχνητούς, 
βραχίονας ψευδείς, και έπί τον προσώπου τον 
είδος μετάλλινης προσωπίδος.

Τό πρωτοφανές αίιτό λείψανον τών Απομά
χων, ή έν ζωή αυτή Αν&ρωπίνη υπαρξις, ής τα 
τεχνητά μέλη βαρύνουσι περισσότερον τον υπο- 
λειφθέντος σαρκίου του, ένέπνευσαν είς τόν 
Ιατρόν του τήν παράδοξον Ιδέαν νά υπολογίση 
πόσον στοιχίζει 'ένας τεχνητός Ανθρωπος, δη
λαδή έφωδιασμένος δι' δλων τών συσκευών τάς 
όποιας έφεύρεν ή έπιστήμη πρός Αντικατάστασιν 
τών καταστρεφομένων μελών τοϋ Ανθρώπου.

’Ιδού λοιπόν τό τιμολόγιον.
Έν ζεύγος βραχιόνων στοιχίζει 450 φρ. και 

μετά χειρών ένάρθρων 730 φρ. Ζεύγος κνη
μών, ένάρθρων έπίσης 760 περίπου φρ. Ρις 
έκ μετάλλου στοιχίζει 400 έως 500 φρ. Ή 
τιμή ένός τελείου ζεύγους ώτίων, έφωδιασμένων 
διά τεχνητών τυμπάνων καί Αντηχείων 650 φρ. 
’Οδοντοστοιχία πλήρης μέ ουρανίσκον έκ πλα- 
τίνης 200 έως 450 φρ. Τέλος διά ζεύγος 
δφθαλμών καλής κατασκευής 140 περίπου φρ.

Επομένως ή όλική δαπάνη πρός γενικήν 
έπισκευήν ενός Ανθρώπου, ώς δ στρατιώτης 
τού Μονάχου, Ανέρχεται περίπου είς τό ποσόν 
τών 3,000 φρ.

'Ό Απαίσιος αυτός Απολογισμός έχει δυστυ
χώς πολλήν σημασίαν διά τόν αιώνα τούτον τού 
αυτοκινήτου και τού Αεροπλάνου, τόσον διά τά 
θύματα τού πολιτισμού δσον καί διά τάς Ασφα
λιστικός Ιταιρείας.

ΠΟΙΟΣ ΝΑ ΜΟΓ ΤΟ ’ΛΕΓΕ

Κ’ έγώ διαβάτης τοϋ κόσμου τούτου 
μια ’μέρα θέλησα νά σταματήσω

Σε κάποιο άνθώνα σέ κάποιο δάσος
κ’ εγώ τό βιάβα μου, δ θνητός ν’ άφήσω I

Νά ξαποστάσω άπο τόν δρόμον.
τό φλέγον στήθος μου δπως δροσίσω 

Ποιός νά μοΰ τό ’λεγε, ποιός μοιρολάτρης 
πώς στό ξεκούρασμα θ’ αγαπήσω !

ΣΟΦΙΑ Κ. ΟίΚΟΝΟΜΙΑΟΓ

0 ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ DlEl'LApOY

Ό κζθηγητής Dieulafoy άπέθζνε κζι ό 

επιστημονικός ΐζτρικός κόσμος πενθηφορεί. Ή 

κηδεία του έγένετο έν μεγάλο) πομποί και πα
ρατάξει, παρισταμένων δ,τι επίσημον έχει νά 

έπιδείξη ή γαλλική πρωτεύουσα έν χ?, ίατρικγ; 
έν τγ φιλολογία, έν τοϊς γράμμασιν, έν τω 
Θεάτρω" τό φέρετρον έκάλυπτον δεκάδες στε
φάνων μεταξύ τών οποίων διεκρίνετο ό τών έν 

Παρισίοις έλλήνων ιατρών, τάς ταινίας τοΰ 
οποίου έκράτων οί κ. κ. ΓΙ. Ν. Διβάρης έκ τών 
διαπρεπέστερων μαθητών τοΰ Dieulafoy και 
Κ. Μ. Βαρέσνς. Ό κ. LI. Ν. Διδάρης άπήγ- 
γειλεν Θερμόν επικήδειου έν τώ νεκροταφείω. 

Ό Dieulafoy άπέθανεν, τά έργα του όμως 
θά παραμείνωσιν άθάνατα πρός τιμήν τής γαλ
λικής ιατρικής φιλολογίας.

ΕΥΤΡΑΠΕΛΑ

Ή σκηνή εις τόν τροχιόδρομον Φαλήρου. 
Όλα τά καθίσματα εΐνε κατηλημμένα, δτε ει
σέρχεται γνωστή λογία κυρία. Πρός στιγμήν 
μένει όρθια πρός μεγίστην στενοχώριαν της, 
τέλος αποφασιστική πλησιάζει ενα κύριον πλη
σίον της καθήμενον καί μέ τό εύγενέστερον 
τών μειδιαμάτων της τφ λέγει.

— Μοΰ Επιτρέπετε, κύριε, νά σάς προσφέρω 
τήν θέσιν μου ]

Άστεΐον αμερικανικόν.
— Κυρία, είμαι χορδιστής πιάνων.
— ’Αλλά δέν σάς έκάλεσα, κύριε.
— Τό γνωρίζω, κυρία μου, αλλά οί γεί- 

τονέ σας μοΰ ε’πον νά έλθω.

’Αγγλικόν άστεΐον.
—"Αθλιε ! Δεϊξέ μου τήν επιστολήν αυτήν. 

Τό άπαιτφ !
— 1’Ιοίαν επιστολήν, άγάπη μου ;
— Αυτήν ποΰ κρατείς εις τό χέρι σου. Εΐνε 

γυναικός γράψιμον, τό βλέπω πολύ καλά.
— Πράγματι... Είνε επιστολή γυναικός.
— ΤΑ f βλέπεις πώς τό έκατάλαβα ; Τέρας, 

"Αθλιε! Έγινες σάν κερί δταν τήν άνοιξες.
— Πώς νά μή γίνω, άγάπη μου; Εΐνε δ 

λογαριασμός της μοδίστρας σου.

ΤΤΠΟΙΣ—ΠΑΡΑΣΚΕΤΑ ΛΕΩΝΗ


